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Nowy Żmigród:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 504434-N-2017 
Data: 09/05/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Nowy Żmigród, Krajowy numer identyfikacyjny 37044034700000, ul. ul. Mickiewicza  2, 38230   Nowy Żmigród,  
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 415 605, e-mail sylwia@bip.nawyzmigrod.pl, faks 013 4415605 w. 37.  
Adres strony internetowej (url): www.nowyzmigród.biuletyn.net 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 
są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1511328,64 zł,  
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wypłaconego w dwóch transzach Wykonawca udostępni  
środki Zamawiającemu poprzez ich przekazanie na rachunek Zamawiającego. Aktualny rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy  
Rymanów O/ Nowy Żmigród nr 53863610152004160096440001 Wykorzystanie kredytu - do dnia 30.12.2017r w dwóch transzach,  
zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy. Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu w jednej transzy: 1 511 328,64 zł  
- 30.12.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej  
wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmniejszenia kwoty  
kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy 
 kredytowej. Spłata kredytu: -Termin spłaty kredytu – 30 grudnia 2023 r. według następującego harmonogramu:  
2019 12 x 10 000,00 =120 000,00 2021 12 x 20 000,00 = 240 000,00 2022 12 x 35 000,00 = 420 000,00 
2023 11 x 41 000,00 = 451 000,00 1 x 40 328,64 = 40 328,64 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco  
 deklaracją wekslową.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości  
1511328,64 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wypłaconego w dwóch transzach  
Wykonawca udostępni środki Zamawiającemu poprzez ich przekazanie na rachunek Zamawiającego. Aktualny rachunek  
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Rymanów O/ Nowy Żmigród nr 53863610152004160096440001 Wykorzystanie  
kredytu - do dnia 30.12.2017r w dwóch transzach, zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy. Dla celów porównania ofert  
przyjmuje się udzielenie kredytu w jednej transzy: 1 511 328,64 zł - 30.12.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej 
spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem  
okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. Spłata kredytu: 
 -Termin spłaty kredytu – 30 grudnia 2023 r. według następującego harmonogramu: 2019 12 x 10 000,00 =120 000,00  
- 2020 12x20 000,00 = 240 000,00 - 2021 12 x 20 000,00 = 240 000,00 - 2022 12 x 35 000,00 = 420 000,00  
2023 11 x 41 000,00 = 451 000,00 1 x 40 328,64 = 40 328,64 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco  
wraz z deklaracją wekslową.  
 
 
 


